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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження звіту про результати роботи університету в сфері наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності за 2017 р. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готують: керівники наукових тем; Лазаренко І. В., провідний фахівець наукового відділу. 

2. Інформація про кошторис Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського на січень–травень 2018 р. та виконання навчальними 

структурними підрозділами наповнення фінансовими надходженнями спецфонду 

університету на 2018 рік. 

Доповідає: Кіщак І. Т., декан факультету економіки.  

Готують: Нікітіна З. А., головний бухгалтер університету; Кіщак І. Т., декан факультету економіки; 

Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-господарчої роботи.  

Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-

господарчої роботи. 

3. Різне. 

3.1. Затвердження іменних стипендій студентам університету на ІІ семестр 2017–

2018 н. р. 

Доповідають: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу, Тертична К. П., 

голова студентської ради університету 

Готують: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу, керівники начальних 

структурних підрозділів; Тертична К. П., голова студентської ради університету. 

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи. 

3.2. Затвердження освітньо-професійних програм спеціальностей університету на 2018 р. 

Доповідає: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу.  

Готують: гаранти освітніх програм; керівники навчальних структурних підрозділів; 

Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи. 

3.3. Затвердження змін та доповнень до Положення про навчальні видання 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу.  

Готує: Бундюченко Т. В., керівник навчально-методичного відділу. 

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи 

3.4. Затвердження Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готує: Кошара Ю. М., фахівець наукового відділу. 

3.5. Про підтримання рішення вченої ради Інституту механіки 

імені С. П. Тимошенка НАН України щодо висунення кандидатури Григоренка 

Олександра Ярославовича, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки для обрання членом-респондентом 

Національної академії наук України на вакансію за спеціальністю «Механіка».  

Доповідає: Овчаренко А. В., декан механіко-математичного факультету. 



3.6. Внесення змін до складу вченої ради та ректорату університету (виведення зі 

складу вченої ради та ректорату Криленка В. І.). 

Доповідає: Копитіна І. В., учений секретар університету. 

3.7. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» з ліцензійним обсягом освітньої послуги 

50 осіб. 

Доповідає: Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації 

Готують: Седляр Ю. О., гарант освітньої програми; Данік Н. В., керівник відділу 

ліцензування та акредитації. 

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи. 

3.8. Затвердження Ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем за спеціальністю 014.15 «Середня освіта. Природничі науки», галузі знань 01 

«Середня освіта» з ліцензійним обсягом освітньої послуги 50 осіб. 

Доповідає: Данік Н. В., керівник відділу ліцензування та акредитації. 

Готують: Ющишина Г. М., гарант освітньої програми; Данік Н. В., керівник відділу 

ліцензування та акредитації. 

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-

педагогічної роботи. 

3.9. Затвердження змін до навчальних планів за освітнім рівнем «магістр» за 

спеціальностями: 051 «Економіка» (денної форми навчання) та 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (денної та заочної форм навчання) стосовно введення до планів 

виконання кваліфікаційної роботи магістра (відповідно до рапорту Данік Н. В., керівника 

відділу ліцензування та акредитації). 

Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.  

3.10. Затвердження змін до навчальних планів за освітнім рівнем «бакалавр» за 

спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні 

відносини» стосовно перенесення дисципліни з 1-го семестру в 2-ий семестр 2017-

2018 н. р. (згідно з рапортом декана факультету економіки Кіщака І. Т.). 

Доповідає: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.  

3.11. Затвердження Положень про: приймальну комісію Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського; відбіркову комісію 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; предметну 

екзаменаційну комісію Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського; фахову атестаційну комісію Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; апеляційну комісію Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.   

Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії. 

3.12. Затвердження складу: відбіркових комісій навчальних структурних підрозділів 

університету; предметної екзаменаційної комісії; комісій для проведення співбесід та 

творчих конкурсів; фахової атестаційної комісії; апеляційних комісій. 

Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії. 

3.13. Затвердження програм додаткового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра.  

Доповідає: Білюк О. Г., відповідальний секретар приймальної комісії. 

3.14. Затвердження складу предметної екзаменаційної та апеляційної комісій для прийому на 

навчання на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти до Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського в 2018 році. 



Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи. 

Готують: Рубан-Задольська З. М., провідний фахівець з підготовки науково-педагогічних кадрів. 

3.15. Інформація щодо документів, які посвідчують особу (відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 р. № 1/11-1467).  

Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.  

3.16. Інформація про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності 

(відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 08.02.2018 р. № 6.3-193).  

Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.  

3.17. Інформація щодо програм вступних випробувань (відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 р. № 1/9-85).  

Доповідає: Будак В. Д., ректор університету.  

 

 

РІШЕННЯ № 1. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо затвердження звіту про результати 

роботи університету в сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 

2017 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Звіт про роботу університету у сферах наукової, науково-технічної  та  

інноваційної діяльності за 2017 р. затвердити. 

2. Затвердити анотовані звіти за завершеними науковими темами, що  виконувались 

за рахунок коштів державного бюджету України протягом 2015–2017 рр., а саме:  

2.1. «Вплив температури дисипативного розігріву на динамічні характеристики 

вимушених резонансних коливань тривимірних тіл з непружних п’єзоелектричних 

матеріалів», реєстраційний номер 0115U001213, керівник Будак В. Д. 

2.2. «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності», 

реєстраційний номер 0115U001209, керівник  Мороз Р. А. 

3. Визначити основні показники результативності наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності НПП на 2018 р. 

4. Внести зміни та доповнення до індивідуальних планів роботи  викладачів 

стосовно наукової роботи у 2-у семестрі 2017-2018 н. р. відповідно до показників. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники. Термін: до 20 лютого  2018 р. 

 

РІШЕННЯ № 2. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про кошторис 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на січень–

травень 2018 р. та виконання навчальними структурними підрозділами наповнення 

фінансовими надходженнями спецфонду університету на 2018 рік,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про кошторис Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського на січень-травень 2018 року взяти до уваги.   

2. Для підготовки питання на засіданні вченої ради університету 27.03.2018 р. створити 

робочу групу у складі: Бурова Т. А., завідувач кафедри обліку та оподаткування – голова робочої 

групи; члени робочої групи: Кіщак І. Т., декан факультету економіки; Стройко Т. В., завідувач 

кафедри міжнародних економічних відносин та економіки; Назарова Л. В., завідувач кафедри 

менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності; Корнєва Н. О., т.в.о. завідувача 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування.  Робочій групі: 

2.1. До 25.03.2018 р. провести розрахунки фінансування на 2018–2019 н. р. 

спеціальності 071 Облік та оподаткування.  

2.2. Інформувати на засіданні вченої ради 27.03.2018 р. про методику розрахунки 

фінансування на 2018–2019 н. р. на прикладі спеціальності 071 Облік та оподаткування. 



Термін виконання: 25.03.2018 р. Відповідальний: Кіщак І. Т., декан факультету економіки. 

3. Керівникам навчальних структурних підрозділів та завідувачам випускових 

кафедр: до 26.05.2018 р. розробити проект фінансування спеціальностей, що закріплені за 

факультетами / інститутом на 2018–2019 н. р. з урахуванням рекомендацій Колегії МОН 

України від 26.01.2018 р. (реформування фінансування та економічних відносин у сфері 

вищої освіти). Термін виконання: до 26.05.2018 р. Відповідальні: керівникам навчальних 

структурних підрозділів. 

 

 

РІШЕННЯ № 3.1. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження іменних стипендій 

студентам університету на ІІ семестр 2017–2018 н. р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 

В. О. Сухомлинського (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Квасильчук Юлію Борисівну, 

студентку ІV курсу, напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». 

2. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 

В. О. Сухомлинського (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Христодорова Олександра 

Вікторовича, студента VІІ курсу, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології». 

3. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 

В. О. Сухомлинського (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Бородину Єлизавету Георгіївну, 

студентку ІІІ курсу, напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». 

4. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені 

В. О. Сухомлинського (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Пономар Альону Вадимівну, 

студентку VІІ курсу, спеціальності 091 «Біологія». 

5. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені Ю. К. Хілька (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Юсковець Вікторію Андріївну, студентку VІІ курсу, 

спеціальності  014 «Біологія». 

6. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені О. Т. Мовчана (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Дзудзело Михайла Миколайовича, студента V курсу, 

спеціальності 014.08 «Фізика». 

7. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені С. В. Будака (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Венедиктову Наталію Сергіївну, студентку VІІ курсу, 

спеціальності 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». 

8. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені М. М. Аркаса (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Рубаняка Назарія Олександровича, студента ІІІ курсу, напряму 

підготовки 6.030104  «Політологія». 

9. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені В. М. Тимченка (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Ковальчук Олену Василівну, студентку ІV курсу, напряму 

підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*». 

10. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію факультету педагогіки та 

психології (на ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Крисенко Карину Євгенівну, студентку 

ІV курсу, напряму підготовки 6.030102 «Психологія». 

11. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію факультету економіки (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Пішеніна Олександра Сергійовича, студента ІV курсу, напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 

12. Затвердити кандидата на іменну академічну стипендію імені О. Я. Савченко (на 

ІІ семестр 2017–2018 н. р.) Бордунову Анастасію Юріївну, студентку ІV курсу, напряму 

підготовки 6.010102 «Початкова освіта». 

 

 



РІШЕННЯ № 3.2. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження освітньо-професійних 

програм спеціальностей університету на 2018 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем на 

2018-2019 н.р. таких спеціальностей: 

1.1. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.01 Середня 

освіта (Українська мова і література). 

1.2. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.01 українська мова та література; 

освітня програма Лінгвістика та соціальні комунікації; освітня програма Літературно-

мистецький менеджмент. 

1.3. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.10 прикладна лінгвістика. 

1.4. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.04 германські мови та літератури 

(переклад включно) переклад. 

1.5. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.043 германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – німецька. 

1.6. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.041 філологія; германські мови та 

літератури (переклад включно) перша – англійська. 

1.7. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.02 Середня 

освіта. Мова і література (німецька та друга іноземна мова). 

1.8. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.02 Середня 

освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова). 

1.9. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. 

1.10. Спеціальність 113 Прикладна математика. 

1.11. Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали. 

1.12. Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія. 

1.13. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.04 Середня 

освіта (Математика). 

1.14. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.08 Середня 

освіта (Фізика). 

1.15. Спеціальність 016 Спеціальна освіта. 

1.16. Спеціальність 231 Соціальна робота. 

1.17. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво). 

1.18. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво); освітня програма Музичний керівник. 

1.19. Спеціальність 053 Психологія. 

1.20. Спеціальність 052 Політологія. 

1.21. Спеціальність 032 Історія та археологія. 

1.22. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.03 Середня 

освіта (Історія); освітня програма Правознавство. 

1.23. Спеціальність 013 Початкова освіта. 

1.24. Спеціальність 013 Початкова освіта; освітня програма Музичне мистецтво; 

освітня програма Фізична культура. 

1.25. Спеціальність 012 Дошкільна освіта. 

1.26. Спеціальність 012 Дошкільна освіта; освітня програма Музичне мистецтво. 

1.27. Спеціальність 091 Біологія; освітня програма Лабораторна діагностика. 

1.28. Спеціальність 014 Середня освіта; предметна спеціальність 014. 06 Середня 

освіта. Хімія. 

1.29. Спеціальність 014 Середня освіта; предметна спеціальність 014.05 Середня 

освіта. Біологія та здоров’я людини. 

1.30. Спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки); предметна 



спеціальність Природничі науки, фізика, хімія, біологія. 

1.31. Спеціальність 014 Середня освіта; предметна спеціальність 014.11. Середня 

освіта (Фізична культура). 

1.32. Спеціальність 017 Фізична культура і спорт. 

1.33. Спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини. 

1.34. Спеціальність 051 Економіка. 

1.35. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

1.36. Спеціальність 071 Облік і оподаткування. 

1.37. Спеціальність 073 Менеджмент. 

2. Затвердити освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем на 

2018-2019 н.р. таких спеціальностей: 

2.1. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.01 Середня 

освіта (Українська мова і література). 

2.2. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.02 Середня 

освіта. Мова і література (російська). 

2.3. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.01 українська мова та література. 

2.4. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.10 прикладна лінгвістика. 

2.5. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.04 германські мови та літератури 

(переклад включно) переклад. 

2.6. Спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.043 германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – німецька. 

2.7. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.02 Середня 

освіта. Мова і література (англійська та друга іноземна мова). 

2.8. Спеціальність 122. Комп’ютерні науки. 

2.9. Спеціальність 104 Фізика та астрономія. 

2.10. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.04 Середня 

освіта (Математика). 

2.11. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.08 Середня 

освіта (Фізика). 

2.12. Спеціальність 016 Спеціальна освіта. 

2.13. Спеціальність 231 Соціальна робота. 

2.14. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво). 

2.15. Спеціальність 053 Психологія. 

2.16. Спеціальність 052 Політологія. 

2.17. Спеціальність 032 Історія та археологія; освітня програма Археологія; освітня 

програма Етнологія. 

2.18. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.03 Середня 

освіта (Історія). 

2.19. Спеціальність 013 Початкова освіта. 

2.20. Спеціальність 012 Дошкільна освіта. 

2.21. Спеціальність 091 Біологія; освітня програма Лабораторна діагностика; освітня 

програма Фізіологія людини і тварини; освітня програма Цитологія та гістологія. 

2.22. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.05 Середня 

освіта Біологія та здоров’я людини. 

2.23. Спеціальність 014. Середня освіта; предметна спеціальність 014.11. Середня 

освіта (Фізична культура). 

2.24. Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини. 

2.25. Спеціальність 051 Економіка. 

2.26. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

2.27. Спеціальність 071 Облік і оподаткування. 

2.28. Спеціальність 073 Менеджмент. 



3. Зберігати освітньо-професійні програми спеціальностей університету в навчально-

методичному відділу. Відповідальний: Бундюченко Т. В., керівник навчально-

методичного відділу. 

 

 РІШЕННЯ № 3.3. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та доповнень до 

Положення про навчальні видання Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Внести такі зміни у Положення про навчальні видання Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського: 

1. У п. 3.2.4 – замінити «освітньо-кваліфікаційному рівні» на «освітній ступінь». 

2. У розділ 7 додати пункт «Усі навчальні видання, що заплановані у контрактах 

викладачів, подаються на розгляд навчально-методичної комісії та затвердження вченою 

радою університету Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Методичні рекомендації (у тому числі робочі зошити, методичні 

вказівки до самостійних робіт із предмета, методичні рекомендації до курсових робіт, 

практичних занять, практик, щоденники практик та ін.) рекомендуються до друку 

рішенням навчально-методичної комісії університету». Відповідальний: керівник 

навчально-методичного відділу Т. В. Бундюченко. Термін: до 01 лютого 2018 р. 

 

РІШЕННЯ № 3.4. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

2. Оприлюднити на сайті університету Положення про Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Відповідальний: Кашара Ю. М., фахівець 

наукового відділу. 

 

РІШЕННЯ № 3.5. 

Заслухавши та обговоривши питання про підтримання рішення вченої ради 

Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України щодо висунення кандидатури 

Григоренка Олександра Ярославовича, доктора фізико-математичних наук, професора, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки для обрання членом-

кореспондентом Національної академії наук України на вакансію за спеціальністю 

«Механіка», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

На підставі результатів голосування (одноголосно) підтримати рішення вченої ради 

Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України щодо висунення кандидатури 

для обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України на вакансію за 

спеціальністю «Механіка» доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки Григоренка Олександра Ярославовича. 

 

 



РІШЕННЯ № 3.6. 

Заслухавши та обговоривши питання про внесення змін до складу вченої ради та 

ректорату університету (виведення зі складу вченої ради та ректорату Криленка В. І.), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

У зв’язку з кадровими змінами Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського відповідно до наказу від 29.01.2018 р. № 31/к «Про звільнення з 

роботи» внести такі зміни до складу вченої ради та ректорату університету: 1. Вивести зі 

складу вченої ради університету: Криленка Володимира Ігоровича, першого проректора, 

доктора економічних наук, професора. 2. Вивести зі складу ректорату університету: 

Криленка Володимира Ігоровича, першого проректора, доктора економічних наук, 

професора. 

 

РІШЕННЯ № 3.7. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Ліцензійної справи щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» з 

ліцензійним обсягом освітньої послуги 50 осіб, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» з ліцензійним обсягом освітньої послуги 50 осіб.  

 

РІШЕННЯ № 3.8. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Ліцензійної справи щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014.15 «Середня освіта. 

Природничі науки», галузі знань 01 «Середня освіта» з ліцензійним обсягом освітньої 

послуги 50 осіб, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за 

спеціальністю 014.15 «Середня освіта. Природничі науки», галузі знань 01 «Середня 

освіта» з ліцензійним обсягом освітньої послуги 50 осіб. 

 

РІШЕННЯ № 3.9. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до навчальних планів 

за освітнім рівнем «магістр» за спеціальностями: 051 «Економіка» (денної форми 

навчання) та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денної та заочної форм 

навчання) стосовно введення до планів виконання кваліфікаційної роботи магістра 

(відповідно до рапорту Данік Н. В., керівника відділу ліцензування та акредитації), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити зміни до навчальних планів за освітнім рівнем «магістр» за 

спеціальностями: 051 «Економіка» (денної форми навчання) та 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (денної та заочної форм навчання) стосовно введення до планів 

виконання кваліфікаційної роботи магістра. 

 

РІШЕННЯ № 3.10. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін до навчальних планів за 

освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні 



економічні відносини» стосовно перенесення дисципліни з 1-го семестру в 2-ий семестр 2017-

2018 н. р. (згідно з рапортом декана факультету економіки Кіщака І. Т.), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити зміни до навчальних планів за освітнім рівнем «бакалавр» за 

спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні 

відносини»  (денної та заочної форми навчання) стосовно перенесення дисципліни 

«Економічна інформатика» з 1-го семестру в 2-ий семестр 2017-2018 н. р. 

 

РІШЕННЯ № 3.11. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положень про: 

приймальну комісію Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського; відбіркову комісію Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; предметну екзаменаційну комісію 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; фахову 

атестаційну комісію Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського; апеляційну комісію Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про приймальну комісію Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

2. Затвердити Положення про відбіркові комісії Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

3. Затвердити Положення про предметні екзаменаційні комісію Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

4. Затвердити Положення про фахові атестаційні комісію Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

5. Затвердити Положення про апеляційні комісії Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.   

 

РІШЕННЯ № 3.12. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження складу: відбіркових 

комісій навчальних структурних підрозділів університету; предметної екзаменаційної 

комісії; комісій для проведення співбесід та творчих конкурсів; фахової атестаційної 

комісії; апеляційних комісій, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити відбіркові комісії навчальних структурних підрозділів у такому складі: 

1.1. Факультет педагогіки та психології: 

Голова – Кузнецова О. А., доцент, декан факультету педагогіки та психології;  

Відповідальний секретар – Мосін Д. І., провідний концертмейстер кафедри музичного 

мистецтва; 

Члени комісії:  

Шевченко В. В. – доцент кафедри психології, відповідальний за набір студентів на 

спеціальність 053 Психологія,  

Прасол Д. В. – доцент кафедри соціальної роботи, відповідальний за набір студентів 

на спеціальність 231 Соціальна робота,  

Султанова Н. В. – доцент кафедри спеціальної освіти, відповідальна за набір студентів 

на спеціальність 016 Спеціальна освіта,  

Стріхар О. І. – доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва, відповідальна за набір 

студентів на спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

Литвиненко І. С., Коваленко К. О., Єпур А. І., Богдан Г. В. – технічні секретарі; 

Кузнецова С. В., Коваленко К. О., Єпур А. І., Ігнатенко О. В. – оператори ЄДЕБО; 



Тараненко А. Ю. (127 гр.) – член студентського самоврядування; 

Саковська В. В. (217 гр.) – член студентського профкому. 

1.2. Філологічний факультет: 

Голова – Гузенко С. В., доцент, декан філологічного факультету; 

Відповідальний секретар – Мхитарян О. Д., доцент кафедри гуманітарних наук; 

Члени комісії: 

Філатова О. С. – професор, завідувач кафедри української мови і літератури, 

відповідальна за набір студентів на спеціальність 035. Філологія 035.01 Українська мова 

та література  

Баденкова В. М. – доцент кафедри української мови і літератури, відповідальна за 

набір студентів на спеціальність 014. Середня освіта  

014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 

Коч Н. В. – професор, завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики, 

відповідальна за набір студентів на спеціальність 035 Філологія 035.10  Прикладна 

лінгвістика, 

Гладишев В. В. – професор кафедри гуманітарних наук, відповідальний за набір 

студентів на спеціальність 014. Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова та література 

(російська)), 

Короткова І. О., Ковальова О. О. – технічні секретарі; 

Каплунова К. А., Шуляченко А. О. – оператори ЄДЕБО;  

Папкова М. М. (201 гр.) – член студентського самоврядування;  

Слюсаренко Е. С. (301 гр.)  – член студентського профкому. 

1.3. Інститут історії, політології та права: 

Голова – Шитюк М. М., професор, керівник Інституту історії, політології та права; 

Відповідальний секретар – Маринченко Г. М., ст. викладач кафедри історії; 

Члени комісії: 

Ласінська М. Ю. – доцент кафедри історії, відповідальна за набір студентів на 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), 

Хрящевська Л. М. – доцент кафедри історії, етнології та археології, відповідальна за 

набір студентів на спеціальність 032 Історія та археологія, 

Ворчакова І. Є. – доцент кафедри політології, відповідальна за набір студентів на 

спеціальність 052 Політологія; 

Мельников Є. О. – технічний секретар; 

Степанова А. О., Мирун В. В. – оператори ЄДЕБО;  

Мирун В. В. (534 гр.)  – член студентського самоврядування; 

Ткаченко М. В – член студентського профкому. 

1.4. Факультет економіки: 

Голова – Кіщак І. Т., професор, декан факультету економіки; 

Відповідальний секретар – Слюсаренко А. В., доцент кафедри менеджменту 

організацій за ЗЕД; 

Члени комісії: 

Бурова Т. А. – професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, відповідальна за 

набір студентів на спеціальність 071 Облік і оподаткування, 

Корнєва Н. О. – доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, відповідальна за набір студентів на спеціальність 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 

Стройко Т. В. – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 

економіки, відповідальна за набір студентів на спеціальність 051 Економіка та 

292 Міжнародні економічні відносини, 

Назарова Л. В. – доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та 

зовнішньоекономічної діяльності, відповідальна за набір студентів на спеціальність 

073 Менеджмент; 



Михалевська Д. О., Синякова А. В. –  технічні секретарі; 

Шулякова А. О., Зінченко К. О., Постнікова А. Л. – оператори ЄДЕБО; 

Мурленко А. О. (239 гр.) – член студентського самоврядування; 

Портненко О. С. (219 гр.) – член студентського профкому. 

1.5. Механіко–математичний факультет: 

Голова – Овчаренко А. В., доцент, декан механіко-математичного факультету; 

Відповідальний секретар – Дінжос Р. В., доцент кафедри фізики та математики; 

Члени комісії: 

Мольченко Л. В. – професор, завідувач кафедри фізики та математики, відповідальний 

за набір студентів на спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), 

Поживатенко В. В. – доцент кафедри фізики та математики, відповідальний за набір 

студентів на спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика) та 105 Прикладна фізика, 

Поздєєв В. О. – професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та прикладної 

математики, відповідальний за набір студентів на спеціальність 113 Прикладна 

математика,  

Махровська Н. А. – доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики, 

відповідальна за набір студентів на спеціальність 122 Комп’ютерні науки; 

Устенко С. А. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, відповідальний за набір 

студентів на спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та 

технології, 

Іваннікова О. І., Пащенко С. М., Козлова Л. Г. – технічні секретарі; 

Станько Т. К. – оператор ЄДЕБО; 

Пронтенко Л. О. (312 гр.)  – член студентського самоврядування;  

Семенів О. Г. (312 гр.) – член студентського профкому. 

1.6. Біологічний факультет: 

Голова – Чеботар Л. Д., доцент, декан біологічного факультету; 

Відповідальний секретар – Черно В. С., завідувач кафедри лабораторної діагностики; 

Члени комісії: 

Наконечний І. В. – професор, завідувач кафедри біології, відповідальний за набір 

студентів на спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 

Ющишина Г. М. – завідувач кафедри хімії та біохімії, доцент, відповідальна за набір 

студентів на спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія), 

Черно В. С. – завідувач кафедри лабораторної діагностики, відповідальний за набір 

студентів на спеціальність 091 Біологія; 

Бродовська А. В. – технічний секретар; 

Гаврилюк І. М. – оператор ЄДЕБО; 

Кліментьєв Р. В. (320 гр.)  – член студентського самоврядування; 

Бродовська А. В. (340 гр.)  – член студентського профкому. 

1.7. Факультет фізичної культури та спорту: 

Голова – Жигадло Г. Б., доцент, декан факультету фізичної культури та спорту; 

Відповідальні секретарі – Литвиненко О. М, доцент, завідувач кафедри теорії та методики 

фізичної культури, Тупєєв Ю В, доцент, завідувач кафедри спорту; 

Члени комісії: 

Богатир В. Г. – викладач кафедри теорії та методики фізичної культури, 

відповідальний за набір студентів на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура), 

Семерджян М. Г. – викладач кафедри спорту, відповідальний за набір студентів на 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт, 

Лелека В. М. – доцент кафедри військової підготовки, відповідальний за набір 

студентів на спеціалізацію Захист Вітчизни; 

Горелова Т.С., Рассоха Т. П., Москаленко А. С. –  технічні секретарі; 

Арутюнян Е. А. – оператор ЄДЕБО; 



Клінова Ю. А. (313 гр.)  – член студентського самоврядування; 

Молотильникова В. С. (343 гр.) – член студентського профкому. 

1.8. Факультет дошкільної та початкової освіти: 

Голова – Степанова Т. М., професор, декан факультету дошкільної та початкової  

освіти; 

Відповідальний секретар – Курчатова А. В., доцент кафедри дошкільної освіти; 

Члени комісії: 

Трифонова О. С. – професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Кардаш І. М. – 

доцент кафедри дошкільної освіти – відповідальні за набір студентів на спеціальність 

012 Дошкільна освіта, 

Якименко С. І. – професор, завідувач кафедри початкової освіти, Паршук С. М. – 

доцент кафедри початкової освіти – відповідальні за набір студентів на спеціальність 

013 Початкова освіта, 

Ганжела Є. П., Бойченко О. В. – технічні секретарі; 

Боляк Н. Ю., Наумчук С. В. – оператори ЄДЕБО; 

Селєхова О. Г. (218 гр.), Єгорова Т. Д. (248 гр.), Ямпольська М. І. (318 гр.) –  члени 

студентського самоврядування; 

Романюк А. А. (328 гр.), Лещенко І. С. (328 гр.) – члени студентського профкому. 

1.9. Факультет іноземної філології: 

Голова – Мороз Т. О., доцент, декан факультету іноземної філології; 

Відповідальний секретар – Плужнік А. В., викладач кафедри іноземних мов; 

Члени комісії: 

Шевченко І. В. – доцент кафедри англійської мови і літератури, відповідальна за набір 

студентів на спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) і 

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), ОП: 

Мова і література (англійська), 

Похитун Т. А. – викладач кафедри німецької мови і літератури, відповідальна за набір 

студентів на спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) і 

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька), ОП: 

Мова і література (німецька), 

Усаченко І. В. – викладач кафедри перекладу, відповідальна за набір студентів на 

спеціальність 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська), ОП:  Переклад (англійська), 

Скиба Т. О., Васильєва М. Е., Вальковська Т. М. – технічні секретарі; 

Гнат Т. В., Кліменко Ю. П. – оператори ЄДЕБО; 

Романчук Н. О. (346 гр.) – член студентського самоврядування; 

Кучма А. Ю. (336 гр.) – член студентського профкому. 

1.10. Коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського; 

Голова – Орловський В. К., директор коледжу; 

Відповідальний секретар – Цимбалиста М. І. – голова циклової комісії з 

інформаційних технологій, математики та статистики;  

Члени комісії:  

Суровцева Л. І. – голова циклової комісії з дисциплін загальноосвітнього циклу 

підготовки;  

Несен І. О. – голова циклової комісії з управління та адміністрування;  

Хомутовська І. І. – голова циклової комісії з соціально-гуманітарного напряму 

підготовки;  

Заінчовська В. М. – студентка третього курсу спеціальності «Правознавство», голова 

комісії з навчально-виховної роботи спеціальності «Право» студентського 

самоврядування коледжу;  

Тропіна А. В. – студентка третього курсу спеціальності «Правознавство», заступник 

голови студентського самоврядування коледжу;  



Кривцов А. О. – студент другого курсу спеціальності «Право», голова прес-центру 

коледжу;  

Пушкаренко І. С., викладач математики коледжу, Горбатко Н. П., провідний фахівець 

коледжу – технічні секретарі;  

Сушко І. В., фахівець коледжу – оператор ЄДЕБО. 

2. Затвердити склад предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесіди 

у такому складі: голова комісії – доцент Ревенко В.В. члени комісії:  

2.1. Для проведення вступних іспитів із конкурсних предметів при вступі на 

навчання на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти, при вступі на другий (або третій) курс осіб, які здобули базову або повну 

вищу освіту, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, при 

вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу, для проведення співбесід із конкурсних предметів 

при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти для осіб, які мають право складати вступні випробування у 

формі співбесіди згідно з Правилами прийому до Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році з конкурсних предметів: Українська 

мова та література – доц. Зинякова А. А., доц. Родіонова І. Г.; Англійська мова – доц. 

Шевченко І. В.; Німецька мова – доц. Водяна Л. В.; Французька мова – доц. 

Щербакова О. Л.; Історія України – доц. Ревенко В. В.; Георгафія – викладач 

Гладенко В. М.; Математика – доц. Васильєва Л. Я.; Фізика – доц. Пожеватенко В. В.; 

Біологія – доц. Вичалковська Н. В., ст. викладач Цвях О. О.; Хімія – доц. Пасічник М. В. 

2.2. Для проведення вступних іспитів на навчання за ОКР молодшого спеціаліста у 

такому складі: голова комісії – Хомутовська І. І.; члени комісії: 

2.2.1. з української мови: Дідовик Олена Юріївна, викладач ІІ категорії  циклової 

комісії з дисциплін загальноосвітнього циклу підготовки коледжу; Мельниченко Юлія 

Миколаївна, викладач ІІ категорії циклової комісії з дисциплін загальноосвітнього циклу 

підготовки коледжу. 

2.2.2. з математики: Марінова Валерія Віталіївна, викладач математики циклової 

комісії з інформаційних технологій, математики та статистики коледжу; Пушкаренко Інна 

Сергіївна, викладач математики циклової комісії з дисциплін загальноосвітнього циклу 

підготовки коледжу. 

2.2.3. з історії України: Хомутовська Ірина Іванівна, канд. істор. наук, викладач 

вищої категорії циклової комісії соціально-гуманітарного напряму підготовки коледжу; 

Гладенко Віктор Миколайович, викладач циклової комісії з дисциплін загальноосвітнього 

циклу підготовки коледжу. 

2.3. Для проведення творчих заліків (за спеціальностями) у такому складі: 

2.3.1. 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво): голова комісії – доцент 

Стріхар О. І.; члени комісії: доцент Парфентьєва І. П, доцент Аристова Л. С. 
2.3.2. 014.11 Середня освіта (Фізична культура): голова комісії – доцент 

Литвиненко О. М.; члени комісії: професор Рожков І. М., доцент Адаменко О. О. 

2.4. Для проведення творчого конкурсу (017 (Фізична культура і спорт)) у такому 

складі: голова комісії – Тупєєв Ю. В.; члени комісії: викладач Демидова І. В., викладач 

Макух Н. І., викладач Семерджян М. Г. 

3. Затвердити  фахову атестаційну комісію у такому складі: голова комісії – професор 

Трифонова О. С.; члени комісії:  

3.1. Для проведення фахового вступного випробування у вигляді тестування із 

профільних дисциплін при вступі на навчання на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, а також для проведення фахового вступного випробування у вигляді тестування з 

профільних дисциплін при вступі на навчання на перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста: Черно В. С., Наконечний І. В., Вичалковська Н. В., Кучер О. О., Трифонова 



О. С., Якименко С. І., Ткаліч Т. І., Мікрюкова Л. В., Данік Н. В., Гуріна О. В., 

Баркасі В. В., Абабілова Н. М., Кирилюк С. В., Ревенко В. В., Кузовков В. В., 

Шкуренко К. О., Дінжос Р. В., Махровський В. М., Чадаєв О. М., Васильєва Л. Я., 

Махровська Н. А., Стріхар О. І., Аристова Л. С., Савінова Н. В., Корнієнко І. В., 

Савенкова І. І., Шевченко В. В., Клименюк Н. В., Рожков І. М., Литвиненко О. М., 

Адаменко О. О., Корнієнко І. А., Гурдуз А. І., Садова Г. Ю., Каленюк С. О. 

3.2. Для проведення додаткового вступного випробування при вступі на навчання 

на другий (магістерський) рівень вищої освіти на основі освітнього ступеня бакалавра та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра, здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки): Черно В. С., Наконечний І. В., Вичалковська 

Н. В., Кучер О. О., Трифонова О. С., Якименко С. І., Ткаліч Т. І., Мікрюкова Л. В., Данік 

Н. В., Гуріна О. В., Баркасі В. В., Абабілова Н. М., Водяна Л. В., Кирилюк С. В., 

Пархоменко В. А., Баковецька О. О., Ворчакова І. Є., Дінжос Р. В., Махровський В. М., 

Чадаєв О. М., Васильєва Л. Я., Махровська Н. А., Стріхар О. І., Аристова Л. С., 

Савінова Н. В., Корнієнко І. В., Савенкова І. І., Шевченко В. В., Клименюк Н. В., 

Рожков І. М., Литвиненко О. М., Адаменко О. О., Корнієнко І. А., Гурдуз А. І., 

Садова Г. Ю., Каленюк . О. 

3.3. Для проведення іспиту з іноземної мови при вступі на навчання на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти: Дем’яненко О. Є., Кирилюк С. В., Айзікова Л. В., 

Пустовойченко Д. В., Майборода Р. В., Щербакова О. Л. 

4. Затвердити апеляційну комісію при прийомі на навчання на основі повної 

загальної середньої освіти під час проведення вступної кампанії 2018 року у такому 

складі: голова комісії – проректор із науково-педагогічної роботи Василькова Н. І., члени 

комісії: Корсун М. А. – учитель історії та правознавства Першої української гімназії імені 

М. Аркаса, учитель-методист; Ковальчук О. С. – учитель музичного мистецтва ЗОШ № 34; 

Кожущенко О. П. – учитель німецької мови Миколаївської гімназії № 2, старший учитель; 

Первова М. М. – учитель англійської мови Миколаївської спеціалізолваної І-ІІІ ст. школи № 22 

з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу, учитель-методист; 

Гордієнко Н. В. – учитель французької мови Миколаївської гімназії № 2, учитель-методист; 

Терещенко Т. М. – учитель біології Миколаївської гімназії № 41, учитель-методист; 

Масюта Є. І. – учитель фізичної культури ЗОШ № 51, директор школи; Федорова О. В. – 

учитель фізики та математики Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст., учитель-методист; Пуцулай О. В. – 

учитель хімії Калинівської ЗОШ; Купцова В. В. – учитель української мови та літератури 

Миколаївської гімназії № 2, заслужений учитель України; Рудчук Т. М. – учитель математики 

Миколаївського економічного ліцею № 2, учитель-методист; Шпіклірний І. В. – учитель 

географії та економіки Миколаївського економічного ліцею № 2, учитель-методист. 

4.1. Затвердити апеляційну комісію при прийомі на навчання на основі раніше здобутих 

ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційних рівнів 

молодшого спеціаліста, спеціаліста під час проведення вступної кампанії 2018 року у такому 

складі: голова комісії – проректор із науково-педагогічної роботи Ситченко А. Л., члени комісії: 

Гінкевич О. В. – старший викладач кафедри гуманітарних наук; Гончаренко І. В. – професор 

кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського 

національного аграрного університету; Дячук В. І. – директор ЗОШ № 50 імені Л. Д. Дівіної, 

вчитель вищої категорії, вчитель-методист; Зосімов В. В. – доцент кафедри комп’ютерних наук 

та прикладної математики; Іртищева І. О. – професор кафедри менеджменту Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Кисличенко В. А. – доцент кафедри 

спеціальної освіти; Клименюк Н. В. – доцент кафедри соціальної роботи; Корнєва Н. А. – 

доцент кафедри німецької мови і літератури; Литвиненко І. С. – доцент кафедри психології; 

Масюта Є. І. – директор ЗОШ № 51; Ніколаєнко І. П. – завідувач ДНЗ № 17; Олексюк О. М. – 

доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики; Піскорська І. О. – старший вчитель              

ЗОШ І–ІІІ ст. № 53, вища категорія; Пшиченко В. В. – доцент кафедри лабораторної 

діагностики; Ревенко Н. В. – доцент кафедри музичного мистецтва; Сугацька Н. В. – доцент 



кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського комплексу національного університету 

«Одеська юридична академія»; Тарасова С. М. – старший викладач кафедри біології; 

Федорова О. В. – вчитель-методист ЗОШ І–ІІІ ст. № 3; Філіпп’єва Т. І. – доцент кафедри 

англійської мови і літератури; Щербакова О. Л. – доцент кафедри англійської мови і літератури. 

 

РІШЕННЯ № 3.13. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження програм додаткового 

вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити програм додаткового вступного випробування для вступу на навчання 

для здобуття другого (магістерського) рівня, а саме: 

1.1. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні 

економічні відносини. 

1.2. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 03 Гуманітарні науки 032 Історія та 

археологія. 

1.3.  Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка. 

1.4. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 05 Соціальні та поведінкові науки  

052 Політологія. 

1.5. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 05 Соціальні та поведінкові науки  

052 Політологія. 

 

РІШЕННЯ № 3.14. 

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження складу предметної 

екзаменаційної та апеляційної комісій для прийому на навчання на третій (освітньо-

науковий) рівень вищої освіти до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського в 2018 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити склад предметної екзаменаційної комісії під час прийому абітурієнтів 

на навчання за третім освітньо-науковим рівнем у такому складі: 

1.1. Іноземна мова – голова комісії: Баркасі В. В. – доктор філософії в галузі освіти, 

доцент, доцент кафедри англійської мови і літератури; члени комісії: Філіпп’єва Т. І. – 

доктор філософії в галузі освіти, доцент, доцент кафедри англійської мови і літератури; 

Кирилюк С. В. – доктор філософії в галузі гуманітарних наук, старший викладач кафедри 

німецької мови і літератури. 

1.2. 032 Історія та археологія – голова комісії: Баковецька О. О. – доктор 

історичних наук, доцент, доцент кафедри історії; члени комісії: Ревенко В. В. – доктор 

філософії в галузі гуманітарних наук, старший викладач кафедри історії; Ласінська М. Ю. 

– доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент кафедри історії. 

1.3. 052 Політологія – голова комісії: Ворчакова І. Є. – доктор філософії в галузі 

соціальних та поведінкових наук, доцент, доцент кафедри політології; члени комісії: 

Шкуренко К. О. – доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент, 

доцент кафедри політології; Василевич Ю. В. – доктор філософії в галузі гуманітарних 

наук, доцент кафедри політології. 

1.4. 011 Науки про освіту – голова комісії: Трифонова О. С. – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти; члени комісії: Соколовська О. С. – 

доктор філософії в галузі освіти, доцент, доцент, кафедри дошкільної освіти; 



Казанжи І. В. – доктор філософії в галузі освіти, доцент, доцент кафедри початкової 

освіти. 

1.5. 051 Економіка – голова комісії: Богославська А. В. – доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економіки; члени комісії: 

Ткаліч Т. І. – доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин та економіки; Рехтета О. М. – доктор 

філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин та економіки. 

1.6. 073 Менеджмент – голова комісії: Слюсаренко А. В. – доцент кафедри 

менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності; члени комісії: Гуріна О. В. 

– доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності; Рудь І. Ю. – доктор 

філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент, доцент кафедри фінансів 

банківської справи та страхування. 

2. Затвердити склад апеляційної комісії під час прийому абітурієнтів на навчання за 

третім освітньо-науковим рівнем у такому складі: голова комісії – Ситченко А. Л. – 

проректор із науково-педагогічної роботи; члени комісії: Іртищева І. О. – доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Гончаренко І. В. – доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету; 

Нестеренко В. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної 

педагогіки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського»; Трибулькевич К. Г. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Ханстантинов В. О. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри економічної 

теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету; 

Ломжець Ю. В. – доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Синкевич Є. Г. – доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри історії та міжнародних відносин Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; Єрмілов В. С. – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри  гуманітарних дисциплін Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; Філіппова Н. М. – доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Волкова С. В. – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри стилістики Київського національного лінгвістичного 

університету. 

 

РІШЕННЯ № 3.15. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо документів, які 

посвідчують особу (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

09.02.2018 р. № 1/11-1467), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Керівникам навчальних структурних підрозділів додатково провести роз’яснювальну 

роботу стосовно інформації щодо документів, які посвідчують особу (відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 р. № 1/11-1467). 



 

РІШЕННЯ № 3.16. 

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про впровадження 

електронного ліцензування освітньої діяльності (відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 08.02.2018 р. № 6.3-193), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Керівникам навчальних структурних підрозділів додатково провести роз’яснювальну 

роботу стосовно інформації про впровадження електронного ліцензування освітньої 

діяльності (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 08.02.2018 р. 

№ 6.3-193). 

 

РІШЕННЯ № 3.17. 

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо програм вступних 

випробувань (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 р. 

№ 1/9-85), 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Керівникам навчальних структурних підрозділів додатково провести роз’яснювальну 

роботу стосовно інформації про впровадження електронного ліцензування освітньої 

діяльності (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 08.02.2018 р. 

№ 6.3-193), а саме: провести широку інформаційну кампанію серед потенційних 

вступників 2018 року на магістерські програми за спеціальностями галузей знань 03 

«Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 29 «Міжнародні відносини» щодо програм єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного випробування. 
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